Schriftlezing: Hebr. 12:1-11, Tekst: Hebr. 12:1-3.
Thema: ‘De wedstrijd van het geloof.’ Zingen: Ps.
65:1 en 3, Ps. 119:17, Ps. 17:3 en 4, Ps. 118:7 en
14, Ps. 89:7 en 8, Ps. 52:7.
Hoofdpunten van de preek
Geloven wordt vergeleken met een marathonloop.
Wedstrijd
Het geloof heeft iets van een (wed)strijd. Ook voor
Jezus was het een strijd, zo leerde Hij
gehoorzaamheid. Hij gaat ons daarin voor.
Strijd. Waarom zou je eraan beginnen? We worden
omringd door een ‘menigte van getuigen’.
Achter deze mensen met hun sprekende ‘verhalen’
staat God. Hij roept ons in beweging. Daarom zijn
we eraan begonnen. Hoe bereiken we de finish?
Ascese [12:1b]
De training van atleten werd ascese genoemd.
Alleen wat ten goede van het rennen komt, mag
blijven, alles wat hindert moet weg.
Daarom ‘Laten we de zonde afleggen;’ Zonde is een
jas die goed zit, maar het rennen onmogelijk maakt.
Wie deze jas niet uittrekt, kan de finish vergeten.
Ook goede dingen kunnen een last zijn, ons
belemmeren, in de wedloop omdat onze aandacht
vraagt. Daarom ascese, sterven aan het goede.
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Volharding [12:1c en 3]
Om de marathon te kunnen uitlopen is
uithoudingsvermogen nodig.
Volharding en geloofstrouw zijn nodig om de idealen
van het begin niet te verliezen. Er komt namelijk
nogal wat tegen in. Allereerst ben jezelf de zwakste.
Maar ook het ‘tegenspreken’ van anderen (12:3)
binnen en buiten de gemeente kunnen je innerlijk
ondermijnen, zodat je verflauwt en bezwijkt.’
Concentratie [12:2]
In het geloof concentreren we ons op niet op de
finish, maar op Jezus. Hij heeft de finish al gehaald
en zit aan Gods rechterhand. Almacht.
Voor zwakke ‘lopers’ die gemakkelijk ‘afhakers’
kunnen worden is dat dé redding. We lopen de
wedloop terwijl wij het oog gericht houden op Jezus.
Hij is de Leidsman en Voleinder van het geloof. Het
begin en het einde. 100% genade.
Zoals de Leidsman gelopen heeft, lopen ook de
gelovigen en zoals Hij gefinisht is zullen wij de finish
bereiken: eeuwige vreugde…

